
ATA da Reunião de 14 de maio de 2010

Às nove horas do dia quatorze de maio de 2010, os diretores de TI das IFES
reuniram-se  no  Auditório  do  Centro  Brasileiro  de  Pesquisas  Físicas  para
realizarem a sua reunião plenária anual com a seguinte proposta de pauta:
Relatório de atividades realizadas pela coordenação 2009/2010, renovação
da Coordenação do CGTIC para o período de 2010/2011, informes da RNP e
encaminhamentos  diversos.  A   mesa  de  abertura  foi  composta  com  os
seguintes dos membros da Coordenação anterior: Ademir Dias Lima, Javam
Machado, Rosamaria Viana e Hugo Nascimento. O Coordenador anterior do
CGTIC, Ademir Dias Lima, apresentou uma série de slides enumerando as
realizações  mais  importantes  ocorridas  no  período  2009/2010  e  abriu
espaço para considerações dos membros do Colégio presentes; como não
houve nenhuma consideração, foi dado como apresentado as realizações da
Coordenação do Colégio no referido período. Em seguida, foi aberto debate
sobre a Constituição da Coordenação do Colegio para o período 2010/2011.
Foi  informado  à  Plenária  que  estariam  abrindo  mão  da  sua  posição  na
Coordenação, por razões particulares, as seguintes pessoas: Javam Machado
da UFC, Rosamaria Viana da UFBA, Marco Antonio Leandro da FURG, Marcelo
Ladeira também estava deixando a CGTIC por não ser mais o Diretor de TI
da  UnB.  Foi  aberto  espaço  para  que  fossem  apresentadas  chapas  para
concorrer à indicação ou apresentação de nomes de membros do CGTIC, a
fim de comporem a Coordenação, sendo feitos esclarecimentos sobre o fato
da Coordenação sempre procurar espelhar as regiões geográficas das IFES.
Foram apresentadas também colocações sobre a necessidade do processo
de  sucessão  da  Coordenação  ser  planejado  e  iniciado  com  mais
antecedência, dada a sua importância,  embora o que estava sendo feito
espelhasse os procedimentos dos anos anteriores. Como esse planejamento
não foi  possível,  apresentou-se indicações de nomes ao invés de chapas
completas. Foram assim indicados para comporem a Coordenação do CGTIC
no período 2010/2011 os seguintes Nomes: Hugo Nascimento - UFG, Ademir
Dias Lima - UNIRIO, Freud Antonio Gomes - UFTM, Regina Borges de Araujo -
UFScar,  Diego Luís Kreutz -  UNIPAMPA,  Nelio Alves Guilhom - UFMA, Jose
Queiroz - UFPE, e Jacir Luiz Bordim - UnB. Para aceitar essas indicações e
considerando que o  espírito  de colaboração  é  marco  do CGTIC,  foi  feita
moção para alterar o Estatuto do Colégio de modo a permitir três suplentes,
passando a composição do colégio a ser de 5 membros e 3 suplentes. Em
seguida, Ademir Lima, na posição de Coordenador anterior,  apresentou e
justificou uma proposta de indicação de papéis para cada membro da nova
Coordenação,  sendo  esta:  Hugo  Nascimento,  como  Coordenador,  Ademir
Dias  Lima  como  Coordenador  Adjunto,  Regina  Borges  de  Araujo  como
Secretária,  Diego  Luís  Kreutz  e  Freud  Antonio  Gomes  como  membros
interinos e, como Suplentes, Nelio Alves Guilhon, Jose Queiroz e Jacir Luiz
Bordim.  Foi  aberto  espaço  para  manifestações  sobre  essa  proposta  de
composição.  Não  havendo  nenhuma  sugestão  de  alteração,  esta
composição foi colocada para votação e aprovada por maioria simples. Em



seguida, o novo coordenador assumiu seu lugar na mesa da Plenária e abriu
espaços  para  serem  feitas  as  propostas  de  encaminhamentos  para  o
trabalho da coordenação no novo período. Foram sugeridas pela Plenária a
realização das seguintes ações: a) continuar o trabalho de construção de um
modelo de PDTI; b) concluir o levantamento das informações dos NTIs das
IFES  e  de  suas  estruturas  organizacionais;  c)trabalhar  na  elaboração  de
termos de referência para ativos de redes que possam ser utilizados pelas
IFES; d) aprimorar a colaboração e incentivar o uso do repositório Softifes,
devendo o Colégio encaminhar quais software poderão ser disponibilizados
no repositório (Marcos da UFGD); e) Iniciar o desenvolvimento do SIG;  f)
elaborar um modelo de política de segurança; e g) elaborar um modelo de
política de uso de recursos de TI. Como algumas pessoas se colocaram para
auxiliar  nessas  atividades,  foi  informado  pelo  coordenador  que  seriam
criados  grupos  de  trabalho  com  membros  do  CGTIC  para  tratar  desses
temas. No mais, foram solicitadas à Coordenação as seguintes mudanças: a)
nos  próximos  workshops,  separar  as  discussões  técnicas  das  discussões
sobre gestão (RNP e pleno) e destinar mais tempo para essas últimas; e b)
realizar pelo menos duas plenárias do Colégio por ano, sendo uma durante o
workshop e a outra no semestre seguinte. Para este ano, a segunda reunião
Plenária  do  CGTIC  ficou  inicialmente  planejada  para  ocorrer  no  mês  de
outubro.  Não havendo mais  propostas  de encaminhamento e assuntos  a
tratar,  a reunião foi  encerrada e a ata foi  lavrada por mim, Ademir Dias
Lima, coordenador adjunto do CGTIC 2010/2011.


